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Č. j.: KaRek/0022/21 

 

 

Akademický senát Univerzity Pardubice 

 

Z Á P I S 

ze 7. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, 

které se uskutečnilo v úterý dne 16. března 2021, distančně, formou videokonference. 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny (36 z celkového počtu 39)  

 

Program zasedání: 

 

1. Schválení skrutátorů zasedání. 

2. Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu 

Univerzity Pardubice formou videokonference.   

3. Schválení programu zasedání. 

4. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 

5. Návrh Sady strategických dokumentů Univerzity Pardubice. 

6. Návrh I. změny Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity Pardubice. 

7. Návrh I. změny Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty filozofické UPa. 

8. Návrh Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPa. 

9. Různé. 

Na začátku online zasedání bylo přítomno 36 senátorů. 

 

Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice Ing. Petr Bělina, Ph.D. zahájil 7. zasedání 

Akademického senátu UPa, přivítal přítomné senátory a senátorky. 

Předseda AS UPa dr. Bělina informoval o personální změně mezi senátory. Ke dni 5. března 

2021 rezignoval na post senátora Bc. Filip Wimmer, který byl senátorem za Dopravní fakultu 

Jana Pernera. Podle výsledku voleb do AS UPa byl osloven náhradník z řad studentů pan Ing. 

Petr Šohajek. Nominaci do AS UPa přijal a stal se senátorem za Dopravní fakultu Jana Pernera. 

 

1. Schválení skrutátorů zasedání. 

Navržení skrutátoři pro toto zasedání JUDr. Martin Šmíd, Ph.D. a Ing. Ondřej Kuba byli 

schváleni následným hlasováním.  

 

Hlasování se účastnilo 36 senátorů. 

Výsledek hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 3 SE ZDRŽELI. 
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2. Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu  

Univerzity Pardubice formou videokonference. 

Předseda AS UPa dr. Bělina uvedl, že Pravidla pro distanční zasedání a hlasování AS UPa 

byla senátorům zaslána s pozvánkou na dnešní zasedání. 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Akademický senát Univerzity Pardubice schválil pravidla pro distanční zasedání a hlasování 

Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference. 

 

Hlasování se účastnilo 36 senátorů. 

Výsledek hlasování: 34 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. 

 

 

3. Schválení programu zasedání. 

Dr. Bělina seznámil přítomné senátory s programem 7. zasedání Akademického senátu 

Univerzity Pardubice. Protože k navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dal 

o něm hlasovat.  

 

Hlasování se účastnilo 36 senátorů. 

Výsledek hlasování: 34 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. 

Program zasedání byl schválen.  

 

 

4. Informace o činnosti předsednictva AS UPa. 

Předseda senátu dr. Bělina informoval senátory, že se předsednictvo sešlo prostřednictvím 

videokonference dne 5. března 2021.   

Předsednictvo si vyměnilo informace o projednávaných materiálech, o tom jak probíhalo 

projednávání materiálů s vedením univerzity a v komisích AS UPa.  

Dr. Bělina informoval předsednictvo o schůzce s rektorem prof. Málkem a prorektorem prof. 

Ludwigem, která se týkala projednání rozpočtu Univerzity Pardubice, informační schůzky 

Akademického senátu UPa a zástupců celouniverzitních útvarů, která se uskutečnila dne 9. 3. 

2021 a také Volebního řádu AS UPa, který je připravován v souvislosti s možností elektronické 

volby do akademických senátů. Předsednictvo také projednalo nominace do Rady pro vnitřní 

hodnocení.  

Zpráva o činnosti předsednictva AS UPa bude rozeslána všem senátorům jako příloha zápisu 

ze zasedání.  
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5. Návrh Sady strategických dokumentů Univerzity Pardubice. 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek, který uvedl, že se jedná o soubor tří 

dokumentů. Jedním dokumentem je Strategický záměr Univerzity Pardubice na období od roku 

2021. V příloze tohoto dokumentu je uveden plán čerpání finančních prostředků Univerzity 

Pardubice z Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022–2025. 

Součástí tohoto dokumentu je rovněž Strategie internacionalizace Univerzity Pardubice na 

období od roku 2021. Druhým dokumentem je Plán investičních aktivit Univerzity Pardubice 

pro roky 2021-2030 a třetím dokumentem je Plán realizace Strategického záměru Univerzity 

Pardubice pro rok 2021. 

Rektor prof. Málek poděkoval panu předsedovi AS, členům AS a všem, kteří tyto materiály 

prostudovali a účastnili se schůzek týkajících se Sady strategických dokumentů UPa. 

S jednotlivými děkany probíhalo projednávání na úrovni fakult.  

 

Prorektor prof. Čapek doplnil informace o přípravě těchto dokumentů. V loňském roce došlo 

k jednáním mezi vedením univerzity a vedením jednotlivých fakult týkajícím se obsahu 

strategický dokumentů. Prof. Čapek poděkoval všem aktérům za čas, který přípravě 

dokumentů věnovali. Doplnil, že materiály aktuálně prochází jazykovou a formální 

korekturou, při závěrečných úpravách pak budou doplněny případné opravy dohodnuté při 

zasedáních jednotlivých grémií, která tyto materiály projednávala.  

Návrh sady strategických dokumentů je projednáván Vědeckou radou Univerzity Pardubice, 

Akademickým senátem Univerzity Pardubice a Správní radou Univerzity Pardubice. 

Dr. Bělina poděkoval za úvodní slova k tomuto dokumentu a zmínil, že první schůzka mezi 

vedením a Akademickým senátem UPa, týkající se strategických dokumentů, se uskutečnila  

1. prosince 2020. 

 

Předsedkyně Komise pro studium a tvůrčí činnost AS UPa Mgr. Culková konstatovala, že 

Komise pro studium a tvůrčí činnost projednala strategické dokumenty UPa, a to Strategický 

záměr Univerzity Pardubice na období od doku 2021, Plán realizace Strategického záměru 

Univerzity Pardubice pro rok 2021, Plán investičních aktivit Univerzity Pardubice pro roky 

2021-2030 a po zapracování připomínek doporučuje dokumenty ke schválení v předloženém 

znění.  

 

K bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil dr. Bělina s dotazem, že se nejspíše již na těchto 

věcech začalo pracovat vzhledem k tomu, že máme březen t. r. a schvalujeme Plán realizace 

Strategického záměru Univerzity Pardubice pro rok 2021. Prof. Málek odpověděl, že se na 

těchto věcech již pracuje. V části, která se týká vědy a výzkumu je zmiňováno, že se univerzita 

„cítí“ na stupeň B. Cílem je dostat se do první desítky „velkých“ vysokých škol, což je velmi 

ambiciózní cíl, na kterém se intenzivně pracuje. Dokumenty univerzitu ovlivní na několik 

dalších let, proto je třeba jim věnovat velkou pozornost. Finance, které univerzita obdrží na tzv. 

dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, jsou na období pěti let. Hodnocení je pro 

univerzitu klíčové. Vysoká škola je vzdělávací instituce, a proto na prvním místě stojí vždy 

zájem o studenty, vyučující a další, dále následuje věda, protože pokud by se univerzita 

věnovala pouze výuce a nerozvíjela tvůrčí činnost, nemusela by jako instituce obstát finančně.  
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Prof. Čapek doplnil vizi strategických dokumentů, která spočívá ve směřování na kvalitu všech 

jednotlivých činností, tj. vzdělávací činnosti, vědecko-výzkumné činnosti, internacionalizace i 

lidských zdrojů, propagace, popularizace a dalších činností. 

 

Dr. Bělina požádal o informaci, jak byl zjištěn počet studentů, o kterých univerzita do budoucna 

uvažuje. Prof. Čapek odpověděl, že proběhla jednání ke stanovení tohoto čísla. Tato jednání 

probíhala s vedením jednotlivých fakult, kde byly diskutovány ambice o zmíněném počtu 

studentů, kteří mohou studovat na jednotlivých fakultách, a bylo reflektováno to, že mohou 

očekávat nárůst demografické křivky čili nárůst počtu studentů, ale zároveň je nutné reflektovat 

kvalitu a kapacitní možnosti jednotlivých fakult univerzity. Jde o číslo, které bylo diskutováno 

se všemi děkany jednotlivých fakult a které bylo exaktně stanoveno. 

 

Ing. Šohajek vystoupil s dotazem týkajícím se inbreedingu, zda bychom se uměli konkrétněji 

k tomuto problému postavit? Prof. Málek reagoval, že jde o naši určitou slabinu, a i proto je 

v materiálu uvedena. Univerzita by měla být otevřenou institucí a měla by jako magnet 

přitahovat talenty, a naopak by měli lidé cestovat a poznávat cizí země, cizí zvyky a dobré věci 

přenášet na svou alma mater. Této slabiny si je univerzita vědoma a snaží se ji napravovat. 

Určitým řešením může být větší otevření směrem ke spolupracujícím institucím v zahraničí, 

např. dlouhodobější stáže našich pracovníků.  Prof. Čapek doplnil s tím související podmínku 

v rámci doktorského studia, kterou je povinná stáž v zahraničí. Tato podmínka je stanovena 

v rámci standardu Národního akreditačního úřadu, ale také v rámci univerzitních priorit, kdy je 

snaha o to, aby stáž byla nad rámec jednoho měsíce delší. Zároveň je apelováno na to, aby 

pracovníci zejména v počátku své kariéry absolvovali stáž v zahraničí a přinesli nově nabyté 

zkušenosti spolu s novým úhlem pohledu na výzkum. 

 

Dr. Bělina ukončil diskusi k tomuto bodu.  

 

Návrh usnesení:  

 

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje sadu strategických dokumentů 

Univerzity Pardubice v předloženém znění. Konkrétně se jedná o dokumenty:  

 

- Strategický záměr Univerzity Pardubice na období od roku 2021 včetně přílohy 

uvádějící plán čerpání finančních prostředků z Programu na podporu strategického 

řízení vysokých škol pro roky 2022–2025,  

- Plán investičních aktivit Univerzity Pardubice pro roky 2021-2030,  

- Plán realizace Strategického záměru Univerzity Pardubice pro rok 2021.  

 

Hlasování se zúčastnilo 36 senátorů. 

Výsledek hlasování: 34 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. 

 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat a poděkoval senátorům za jejich hlasování.  
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Prof. Čapek poděkoval senátorům za projednání a za čas věnovaný Sadě strategických 

dokumentů Univerzity Pardubice. 

 

 

6. Návrh I. změny Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity Pardubice. 

 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek, který uvedl, že návrh zpracoval pan 

prorektor prof. Čapek. Předložený návrh úpravy Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity 

Pardubice reflektuje současná opatření vyplývající z usnesení vlády ČR, která mají dopad na 

činnost vysoké školy. Univerzita Pardubice předloženou úpravou reaguje zejména na vydané 

doporučení MŠMT, aby si VŠ implementovaly do svých vnitřních předpisů možnost jednání 

orgánů VŠ distančním způsobem. V souladu s tímto doporučením byla provedena adekvátní 

úprava Jednacího řádu. 

 

Předsedkyně Legislativní komise AS UPa doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise 

materiál projednala, nemá k tomuto dokumentu žádné připomínky, a proto jej doporučuje 

k přijetí. 

 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

 

Návrh na usnesení:  

 

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil I. změnu Jednacího řádu 

Vědecké rady Univerzity Pardubice v předloženém znění. 

 

Hlasování se účastnilo 36 senátorů. 

Výsledek hlasování: 34 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat v předloženém znění. 

 

 

7.  Návrh I. změny Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty filozofické UPa. 

 

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předkladatel tohoto materiálu děkan Fakulty filozofické 

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. Změny Jednacího řádu Vědecké rady FF UPa jsou prováděny z 

několika důvodů. Jednak tím reagujeme na potíže, které přinesl „covidový“ rok 2020, kdy 

bylo třeba zajistit jednání vědecké rady distančním způsobem. Proto jsme do jednacího řádu 

nově včlenili celý článek 2a, který chápeme jako alternativu k článku 2 v podobných krizových 

situacích. Dále dochází k několika faktickým úpravám, protože stávající jednací řád nebyl v 

souladu s nadřazenou legislativou (se Statutem UPa a vysokoškolským zákonem).  

 

Proto jsme provedli úpravy v čl. 2, odst. 6, písm. b) a odstranili v tom samém odstavci písmeno 

g).  Ostatní úpravy jsme provedly z formálních důvodů, aby byl jednací řád přehlednější 

(přesun textu z článku 3 do článku 1) a jasnější. 
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Návrh I. změny Jednacího řádu Vědecké rady FF byl projednán a jednohlasně schválen na 

zasedání Akademického senátu FF UPa dne 8. února 2021. 

 

Dr. Bělina konstatoval, že k předloženému materiálu obdržel písemně souhlasné stanovisko 

pana rektora. 

 

Předsedkyně Legislativní komise AS UPa doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise 

doporučuje tento materiál k přijetí v předloženém znění. 

 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 

 

Návrh na usnesení:  

 

Akademický senát UPa projednal a schvaluje I. změnu Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty 

filozofické UPa v předloženém znění. 

 

 

Hlasování se účastnilo 36 senátorů. 

Výsledek hlasování: 34 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

Doc. Kubeš, jménem Filozofické fakulty, poděkoval za ochotu a přijetí nového Jednacího řádu 

VR FF UPa. 

 

8. Návrh Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPa. 

 

Předseda Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPa Mgr. Podeszwa se ujal 

slova a představil navrhovanou změnu Jednacího řádu AS FZS UPa. Po formální stránce se 

jedná o nový jednací řád, nikoli o novelu stávajícího jednacího řádu. Navrhovaný jednací řád 

reaguje na podněty vyplývající z aktuální situace, současně je také inspirován diskusemi o 

změně jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice, v neposlední řadě je pak 

snahou o alespoň částečnou unifikaci předpisů napříč senáty jednotlivých fakult Univerzity 

Pardubice.  

 

Děkanka fakulty s předloženým návrhem souhlasí. Návrh byl zároveň předem posouzen 

právním oddělením univerzity, které s podobou daného předpisu vyslovilo souhlas. 

 

Dr. Bělina konstatoval, že k předloženému materiálu obdržel písemně souhlasné stanovisko 

pana rektora. 

Předsedkyně Legislativní komise doc. Komersová uvedla, že Legislativní komise AS UPa 

návrh projednala a doporučuje ho ke schválení. 

 

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse. 
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Návrh na usnesení: 

  

Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje Jednací řád Akademického 

senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice v předloženém znění. 
 

 

Hlasování se účastnilo 36 senátorů. 

Výsledek hlasování: 34 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. 

Dr. Bělina konstatoval, že návrh usnesení byl přijat. 

Mgr. Podeszwa poděkoval za podporu změn, které v Jednacím řádu AS FZS UPa proběhly a 

poděkoval za jeho odsouhlasení. 

 

9. Různé 

Dr. Bělina 

- informoval, že na následujícím zasedání, které je naplánované dne 27. dubna 2021, bude 

probíhat volba členů Rady pro vnitřní hodnocení. Dle zákona 1/3 členů navrhuje 

Akademický senát. Připomněl postup pro volbu dle Jednacího řádu AS UPa. Návrhy na 

členy Rady pro vnitřní hodnocení navrhované senátem mohou podávat senátoři 

prostřednictvím předsednictva nejpozději 14 dní před zasedáním senátu, na kterém se 

bude o návrzích usnášet. Spolu s návrhem je třeba předložit písemný souhlas 

navržených členů se jmenováním. Počet navržených členů může být vyšší než počet 

členů Rady pro vnitřní hodnocení, kteří mají být na návrh senátu podle Statutu 

univerzity jmenováni. Dr. Bělina požádal senátory, kteří budou mít návrhy na členy do 

Rady pro vnitřní hodnocení, aby informovali včas kohokoliv z předsednictva. Na 

zasedání se bude volit zástupce z řad studentů, který se mění v Radě pro vnitřní 

hodnocení po dvou letech, a také se bude volit zástupce z řad akademických pracovníků.  

Rektor prof. Málek 

- reagoval na položený dotaz dr. Běliny a zmínil, jak velmi obtížné je pro studenty 

realizovat studijní plány vzhledem k nemožnosti absolvovat laboratorní výuku. Při 

všech jednáních s MŠMT je tento problém zmiňován. Poslední rozhovor o této 

problematice proběhl s panem náměstkem dr. Dolečkem dne 15. března 2021, o této 

problematice se jedná také v rámci České konference rektorů. Situace je složitá, neboť 

MŠMT musí reagovat na příkazy a omezení, která jsou dána epidemickou situací 

v České republice, a s tím souvisejícími opatřeními, která vyhlašují jiná ministerstva, 

jako např. Ministerstvo zdravotnictví nebo vláda. Pravidelně se uskutečňují jednání 

mezi ministrem zdravotnictví a ministrem školství, kterého se účastní předseda ČKR. 

Poslední takové jednání proběhlo v minulém týdnu, důležitým tématem byl návrat 

studentů do praktické výuky a očkování.  K vyřešení aktuální situace by mohlo pomoci 

očkování pedagogů. Rozvolňování se dle aktuální epidemiologické situace předpokládá 

nejdříve po Velikonocích t. r.  
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- dále uvedl, že univerzita se vždy snaží studentům vyjít maximálně vstříc. Příkladem je 

flexibilní politika týkající se poplatků na kolejích, v tomto byla univerzita vůči 

studentům velmi vstřícná. Vysvětlil ale, že v ubytovacím stipendiu jde o jinou 

záležitost, neboť aby mohlo být toto stipendium vypláceno, musí na něj univerzita získat 

příspěvek od MŠMT. A od 1. 4. 2020 – 31. 8. 2020 nebylo stipendium prodlužováno a 

ani v tomto období nelze předpokládat, že bude postupováno jinak. Prof. Málek 

připomněl, že děkani mohou v rámci svých kompetencí využít svých stipendijních 

fondů k vyplacení mimořádných stipendií v odůvodněných případech.  

- dále uvedl, že reakce studentů na nemožnost realizovat praktickou výuku je zjišťována 

prostřednictvím děkanů na pravidelných jednáních. Na těchto jednání děkani podávají 

zprávy o tom, jak probíhá výuka, v čem jsou problémy. Zde je zpětná vazba přímá a 

rychlá. Prof. Málek uvedl, že pevně věří, že senátoři pomohou tuto situaci uklidňovat a 

hlavně vysvětlovat. Zájmem univerzity je vrátit se co nejrychleji zpět k normálu a snažit 

se o to, aby se nemusely opakovat ročníky, a přitom maximálně vyjít vstříc studentům. 

Ale je třeba pochopit, že univerzita je omezena zákonnými předpisy, které jsou 

vydávány z úrovně vlády. 

Bc. Leinweber 

- vystoupil s dotazem, zda by nešlo efektivněji sdílet informace se studenty ohledně 

současné situace. 

Rektor prof. Málek 

- vysvětlil, že fakulty mají poměrně široké pole působnosti v rámci své jurisdikce. Každá 

fakulta může mít trochu jinak nastavená pravidla, avšak některá pravidla platí obecně. 

Veškerá opatření, která jsou vyhlašována z centrální úrovně, jsou implementována do 

vnitřních předpisů a pravidel univerzity, které jsou následně zveřejňovány na intranetu. 

Například v minulém týdnu bylo vydáno nové nařízení vlády, které stanovilo univerzitě 

povinnost od dalšího týdne zajistit testování. Prof. Málek nabídl, že za účelem 

informování může například natočit krátké video, kde by promluvil ke studentům, 

kromě toho se univerzita pokusí zrevidovat informace zveřejněné na vnějších webových 

a vnitřních intranetových stránkách univerzity. 

 

V 15:11 se z videokonference odpojila senátorka Lucie Částková. 

 

Dr. Bělina 

- informoval o novém členu Ekonomické komise – pan Mgr. Vít Blanař, Ph.D. z Fakulty 

zdravotnických studií. První jednání Ek. komise proběhne dne 23. března 2021, a to 

s prorektorem prof. Ludwigem v záležitosti rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2021. 

- informoval o instalaci systému pro elektronické volby do akademických senátů. Systém 

byl nainstalován a administrátoři byli proškoleni. Pravděpodobně v týdnu od 22. – 26. 

března 2021 proběhne pro zájemce seznámení se systémem pro elektronické volby. Dr. 

Bělina osloví předsedy fakultních senátů s konkrétním návrhem termínů. Následně bude 

probíhat komunikace jednotlivých týmů, které budou potřebovat systém využít v tomto 

roce, přímo se zástupci Centra informačních technologií a služeb. 
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- informoval o následujícím zasedání AS UPa, které je naplánované na termín 27. dubna 

2021. 

 

Bc. Bauerová 

- poděkovala za informovanost na Fakultě filozofické a za vše co pro studenty v dnešní 

situaci FF dělá. 

 

 

 

Předseda AS UPa dr. Bělina poděkoval všem senátorům a senátorkám za účast na online 

zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice. Dr. Bělina popřál všem pevné zdraví a 

mnoho trpělivosti v této náročné době, a zasedání ukončil. 

 

 

Poznámka: Hlas senátorů, kteří se zasedání zúčastnili, ale neodeslali během hlasování svůj 

hlas v souladu s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity 

Pardubice, je započítán jako „zdržel se“.  

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Michaela Jeníčková 

                                                                       

 

                                                                     Ing. Petr Bělina, Ph.D. v. r. 

                                                                                    předseda Akademického senátu UPa                                                                   

                                                                                               


